
4. Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji

Przewodniczący poinformował, że wspólnie z Przewodniczącym Rady przystąpi w środę do podpisania
następujących aktów przyjętych w trybie współdecyzji, zgodnie z art. 68 Regulaminu Parlamentu:

— rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie instrumentu finansowego na rzecz środo-
wiska (LIFE+) (3611/2/2007 — C6-0141/2007 — 2004/0218(COD))

— decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca program działań dla ceł we Wspólnocie
(Cła 2013) (3679/5/2006 — C6-0138/2007 — 2006/0075(COD))

— decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata
2008-2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” oraz
uchylająca decyzję Rady 2004/904/WE (3690/2/2006 — C6-0134/2007 — 2005/0046(COD))

— decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca Fundusz Granic Zewnętrznych na lata 2007-
2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi”
(3691/1/2006 — C6-0135/2007 — 2005/0047(COD))

— decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów na
lata 2008-2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi”
(3692/1/2006 — C6-0136/2007 — 2005/0049(COD))

— decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2002/2/WE zmieniającą dyrektywę
Rady 79/373/EWG w sprawie obrotu mieszankami paszowymi (3601/1/2007 — C6-0137/2007 —

2006/0117(COD))

— dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady uchylająca dyrektywę Rady 71/304/EWG dotyczącą znie-
sienia ograniczeń swobody świadczenia usług w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty
budowlane oraz udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawcom działającym za
pośrednictwem agencji i oddziałów (3606/1/2007 — C6-0139/2007 — 2006/0249(COD))

— dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzania do obrotu wyrobów pirotech-
nicznych (3671/3/2006 — C6-0140/2007 — 2005/0194(COD)).

5. Stworzenie gospodarki ekologicznego wodoru oraz zapoczątkowanie trze-
ciej rewolucji przemysłowej w Europie (oświadczenie pisemne)

Oświadczenie 16/2007 złożone przez posłów: Zita Gurmai, Anders Wijkman, Vittorio Prodi, Umberto
Guidoni i Claude Turmes na temat stworzenia gospodarki ekologicznego wodoru oraz zapoczątkowania
trzeciej rewolucji przemysłowej w Europie poprzez partnerstwo z zaangażowanymi regionami i miastami,
małymi i średniej wielkości przedsiębiorstwami oraz organizacjami społeczeństwa obywatelskiego uzyskało
podpisy większości posłów do PE, w związku z tym, zgodnie z art. 116 ust. 4 Regulaminu zostanie prze-
kazane adresatom i opublikowane, ze wskazaniem nazwisk sygnatariuszy, w tekstach przyjętych
w protokole z obrad z 22.05.2007.

6. Składanie dokumentów

Złożono następujące dokumenty:

1) przez komisje parlamentarne

1.1) sprawozdania:

— Sprawozdanie w sprawie umów o partnerstwie gospodarczym (2005/2246(INI)) — komisja
INTA.
Sprawozdawca: Robert Sturdy (A6-0084/2007)
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— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady dotyczącej norm jakości środowiska w dziedzinie polityki wodnej oraz zmieniającej
dyrektywę 2000/60/WE (COM(2006)0397 — C6-0243/2006 — 2006/0129(COD)) —

komisja ENVI.
Sprawozdawczyni: Anne Laperrouze (A6-0125/2007)

— Sprawozdanie w sprawie wprowadzenia zmian w art. 47 Regulaminu Parlamentu Europej-
skiego „Ściślejsza współpraca między komisjami” (2007/2016(REG)) — komisja AFCO.
Sprawozdawca: Richard Corbett (A6-0139/2007)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozpo-
rządzenie (WE) nr 1784/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (COM(2006)0755
— C6-0044/2007 — 2006/0256(CNS)) — komisja AGRI.
Sprawozdawca: Béla Glattfelder (A6-0141/2007)

— Sprawozdanie w sprawie przyjęcia wspólnej deklaracji w sprawie zasad dotyczących praktycz-
nego stosowania procedury współdecyzji (2005/2125(ACI)) — komisja AFCO.
Sprawozdawca: Jo Leinen (A6-0142/2007)

— Sprawozdanie w sprawie globalnej Europy — zewnętrznych aspektów konkurencji
(2006/2292(INI)) — komisja INTA.
Sprawozdawca: Daniel Caspary (A6-0149/2007)

— Sprawozdanie zawierające projekt zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie
postępów w negocjacjach dotyczących decyzji ramowej w sprawie zwalczania rasizmu
i ksenofobii (2007/2067(INI)) — komisja LIBE.
Sprawozdawczyni: Martine Roure (A6-0151/2007)

— Sprawozdanie zawierającego projekt zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie
opracowania strategicznej koncepcji walki z przestępczością zorganizowaną (2006/2094(INI))
— komisja LIBE.
Sprawozdawca: Bill Newton Dunn (A6-0152/2007)

— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady ustanawiającego jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do
żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących do żywności
(COM(2006)0423 — C6-0258/2006 — 2006/0143(COD)) — komisja ENVI.
Sprawozdawczyni: Åsa Westlund (A6-0153/2007)

— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady dotyczącego dodatków do żywności (COM(2006)0428 — C6-0260/2006 —

2006/0145(COD)) — komisja ENVI.
Sprawozdawczyni: Åsa Westlund (A6-0154/2007)

— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady zakazującego wprowadzania do obrotu, przywozu do Wspólnoty i wywozu ze Wspól-
noty futra z kotów i psów oraz produktów zawierających takie futro (COM(2006)0684 —

C6-0428/2006 — 2006/0236(COD)) — komisja IMCO.
Sprawozdawczyni: Eva-Britt Svensson (A6-0157/2007)

— Sprawozdanie w sprawie Kaszmiru: obecna sytuacja i perspektywy na przyszłość
(2005/2242(INI)) — komisja AFET.
Sprawozdawczyni: Baronessa Nicholson of Winterbourne (A6-0158/2007)

— Sprawozdanie w sprawie wykorzystania wiedzy w praktyce: szeroko zakrojona strategia inno-
wacyjna dla UE (2006/2274(INI)) — komisja ITRE.
Sprawozdawca: Adam Gierek (A6-0159/2007)
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— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia
Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie współpracy
w zakresie rybołówstwa i ochrony żywych zasobów morskich Morza Bałtyckiego
(COM(2006)0868 — C6-0052/2007 — 2006/0309(CNS)) — komisja PECH.
Sprawozdawca: Philippe Morillon (A6-0160/2007)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia
Umowy partnerskiej w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską z jednej strony
a Rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii z drugiej strony (COM(2006)0804 —

C6-0506/2006 — 2006/0262(CNS)) — komisja PECH.
Sprawozdawca: Joop Post (A6-0161/2007)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie zwierząt hodow-
lanych czystorasowych z gatunku bydła (wersja skodyfikowana) (COM(2006)0749 —

C6-0002/2007 — 2006/0250(CNS)) — komisja JURI.
Sprawozdawca: Hans-Peter Mayer (A6-0164/2007)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie wspólnoto-
wego znaku towarowego (wersja skodyfikowana) (COM(2006)0830 — C6-0050/2007 —

2006/0267(CNS)) — komisja JURI.
Sprawozdawca: Hans-Peter Mayer (A6-0165/2007)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie produkcji
i obrotu jajami wylęgowymi i pisklętami drobiu hodowlanego (wersja skodyfikowana)
(COM(2006)0694 — C6-0436/2006 — 2006/0231(CNS)) — komisja JURI.
Sprawozdawca: Hans-Peter Mayer (A6-0166/2007)

— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do
znaków towarowych (wersja skodyfikowana) (COM(2006)0812 — C6-0504/2006 —

2006/0264(COD)) — komisja JURI.
Sprawozdawca: Hans-Peter Mayer (A6-0167/2007)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie kontroli
przez państwa członkowskie transakcji stanowiących część systemu finansowania przez Euro-
pejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (wersja skodyfikowana) (COM(2006)0813 —

C6-0049/2007 — 2006/0265(CNS)) — komisja JURI.
Sprawozdawca: Hans-Peter Mayer (A6-0168/2007)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego
wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dla niektórych produktów
rolnych (COM(2006)0822 — C6-0045/2007 — 2006/0269(CNS)) — komisja AGRI.
Sprawozdawca: Niels Busk (A6-0171/2007)

— Sprawozdanie w sprawie wpływu i konsekwencji wyłączenia usług zdrowotnych z zakresu
zastosowania dyrektywy w sprawie usług na runku wewnętrznym (2006/2275(INI)) — komi-
sja IMCO.
Sprawozdawczyni: Bernadette Vergnaud (A6-0173/2007)

1.2) zalecenia do drugiego czytania:

— ***II Zalecenie do drugiego czytania dotyczącego wspólnego stanowiska Rady mającego na
celu przyjęcie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej na lata 2007–2013
program szczegółowy zapobiegania przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz walki
z nią, a także ochrony ofiar i grup ryzyka (program Daphne III) jako część programu ogól-
nego „Prawa podstawowe i sprawiedliwość” (16367/1/2006 — C6-0089/2007 —

2005/0037A(COD)) — komisja FEMM.
Sprawozdawczyni: Lissy Gröner (A6-0147/2007)

— ***II Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu
przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego określenia ogólnych
zasad przyznawania pomocy finansowej Wspólnoty w zakresie transeuropejskich sieci trans-
portowych i energetycznych (17032/2/2006 — C6-0101/2007 — 2004/0154(COD)) —

komisja BUDG.
Sprawozdawca: Mario Mauro (A6-0169/2007)
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2) przez posłów:

2.1) pytania ustne przewidziane na turę pytań (art. 109 Regulaminu) (B6-0018/2007):

— do Komisji:

Martin David, Budreikaitė Danutė, Ryan Eoin, Moraes Claude, Willmott Glenis, McCarthy
Arlene, Pafilis Athanasios, Vakalis Nikolaos, Tarabella Marc, Cappato Marco, Papastamkos
Georgios, Batzeli Katerina, van Nistelrooij Lambert, Posselt Bernd, Papadimoulis Dimitrios,
Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Hatzidakis Konstantinos, Demetriou Panayiotis, Medina Ortega
Manuel, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Guardans Cambó Ignasi, Badia i Cutchet Maria,
Davies Chris, Ludford Sarah, Bushill-Matthews Philip, Vanhecke Frank, Mavrommatis Manolis,
Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Evans Robert, Paleckis Justas Vincas, Crowley Brian, Aylward
Liam, Ó Neachtain Seán, Karatzaferis Georgios, Van Hecke Johan, Doyle Avril, El Khadraoui
Saïd, Podkański Zdzisław Zbigniew, Mitchell Gay, De Vits Mia, Arnaoutakis Stavros, Mato
Adrover Ana, Manolakou Diamanto, Toussas Georgios, Guerreiro Pedro, Belet Ivo, Andrikienė
Laima Liucija

— do Rady:

Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Medina Ortega Manuel, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Davies
Chris, Toussas Georgios, Ludford Sarah, Posselt Bernd, Bushill-Matthews Philip, Isler Béguin
Marie Anne, Moraes Claude, Guerreiro Pedro, Willmott Glenis, Budreikaitė Danutė, Papadi-
moulis Dimitrios, Evans Robert, Mavrommatis Manolis, Casaca Paulo, Crowley Brian, Aylward
Liam, Ó Neachtain Seán, Ryan Eoin, Van Hecke Johan, Manolakou Diamanto, Andrikienė
Laima Liucija, Karatzaferis Georgios, Mitchell Gay, van Nistelrooij Lambert, Anastase Roberta
Alma, Pafilis Athanasios

3) przez delegację Parlamentu do komitetu pojednawczego:

— ***III Sprawozdanie w sprawie zatwierdzonego przez komitet pojednawczy wspólnego tekstu
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie instrumentu finanso-
wego na rzecz środowiska (LIFE+) (03611/2007 — C6-0105/2007 — 2004/0218(COD)) —

komisja CODE.
Sprawozdawczyni: Marie Anne Isler Béguin (A6-0180/2007)

7. Teksty porozumień przekazane przez Radę

Rada przekazała poświadczone kopie następujących dokumentów:

— umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską w sprawie readmisji;

— umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską w sprawie ułatwień w wydawaniu wiz
obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej.

8. Oświadczenia pisemne i pytania ustne (składanie dokumentów)

Złożone zostały następujące dokumenty:

1) pytania ustne (art. 108 Regulaminu):

— (O-0018/2007) Miroslav Ouzký, w imieniu komisji ENVI, do Rady: dotyczące głównych celów
Konferencji Stron Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatun-
ków zagrożonych wyginięciem (CITES), która odbędzie się w Hadze w dniach 3-15 czerwca
2007 r. (B6-0020/2007);

— (O-0019/2007) Miroslav Ouzký,, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: dotyczące głównych celów
Konferencji Stron Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatun-
ków zagrożonych wyginięciem (CITES), która odbędzie się w Hadze w dniach 3-15 czerwca
2007 r. (B6-0121/2007);
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